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SUGGESTIES
De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar
ontwerpresolutie op te nemen:
A. overwegende dat de huidige economische crisis de mobiliteit negatief heeft beïnvloed en
tijdelijke werknemers en deeltijdwerkers, en dan vooral vrouwen, het hardst heeft
getroffen,
B. overwegende dat het salarisverschil tussen mannen en vrouwen (gemiddeld verdienen
vrouwen in de EU ongeveer 17,5% minder dan mannen voor hetzelfde werk1) alsmede de
op sekse gebaseerde segregatie van de arbeidsmarkt, het ontbreken van adequate
arbeidsomstandigheden, hardnekkige stereotypen en het risico van discriminatie op grond
van geslacht de mobiliteit van vrouwen in belangrijke mate belemmeren; overwegende dat
ook factoren die verband houden met gezin en sociaal netwerk, voorzieningen voor
kinderopvang, huisvesting en omgevingsomstandigheden vrouwen beletten om gebruik te
maken van het recht op vrij verkeer,
C. overwegende dat bij de mobiliteit van werknemers binnen de EU grote verschillen tussen
mannen en vrouwen te zien zijn (mannen geven veel vaker dan vrouwen aan te verhuizen
vanwege een nieuwe baan of een overplaatsing, namelijk 44% tegenover 27%2);
overwegende dat het fenomeen mobiliteit beter in kaart moet worden gebracht aan de
hand van aparte gegeven voor mannen en vrouwen,
1. verzoekt de Commissie de richtlijn betreffende gelijke beloning voor mannen en vrouwen3
in Europa te herzien; dringt er bij de Commissie en de lidstaten met klem op aan dat zij
nationaal beleid ontwikkelen (met medewerking van vrouwen bij het uitwerken van de
maatregelen) om het salarisverschil tussen mannen en vrouwen de wereld uit te helpen en
zich te richten op de integratie van vrouwen op de arbeidsmarkt en de bevordering van
gelijke kansen, factoren die bijdragen tot een grotere mobiliteit van werknemers binnen de
EU;
2. dringt er bij de lidstaten op aan dat zij gegevens over de salarissen in de overheidssector
publiceren en de loontrends transparanter maken om te voorkomen dat salarisverschillen
blijven bestaan of groter worden;
3. spreekt zijn bezorgdheid uit over de grote "hersenverspilling" onder vrouwen, d.w.z. de
onderbenutting van de kwalificaties die mobiele werknemers bezitten, hetgeen bijzonder
duidelijk is in de sterk door vrouwen beheerste sectoren verpleging en huishoudelijk werk;
dringt er in dit verband bij de lidstaten op aan de EU-regelgeving inzake de erkenning van
kwalificaties behoorlijk uit te voeren;
1

Werkdocument van de diensten van de Commissie: Vooruitgang op het gebied van de gelijkheid van vrouwen
en mannen – jaarverslag 2010 (SEC(2011)193).
2
Studie van Eurofound: "Mobility in Europe - the way forward".
3
Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende de toepassing van het
beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (herschikking)
(PB L 204 van 26.7.2006 blz. 23).
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4. onderstreept dat vrouwen die naar het buitenland gaan om te werken in de verzorging van
kinderen of ouderen, zoals babysitters, au-pairs, gouvernantes of verpleegsters, vaak in
dienst worden genomen door particuliere entiteiten, zoals families of familieleden,
waardoor zij zonder arbeidsovereenkomst of illegaal blijken te werken en derhalve geen
gebruik kunnen maken van rechten en voordelen uit hoofde van de sociale zekerheid, de
gezondheidszorg enz.;
5. roept de Commissie op te waarborgen dat de lidstaten Richtlijn 2004/38/EG ten uitvoer
leggen zonder enige vorm van discriminatie, met inbegrip van discriminatie op grond van
seksuele gerichtheid; herinnert de Commissie aan eerdere oproepen om het vrije verkeer
van alle EU-burgers en hun families te waarborgen, met inbegrip van zowel geregistreerde
partnerschappen als huwelijken, zonder rekening te houden met seksuele gerichtheid;
6. verzoekt de lidstaten de situatie van werknemers in de kinder- en ouderenverzorging in het
oog te houden en vrouwelijke werknemers die voor dergelijk werk naar het buitenland
gaan alle nodige informatie te verstrekken, o.a. over de toegang tot legale banen en
opleidingen op dit gebied, sociale rechten, gezondheidszorg enz., en hun ook advies te
verstrekken inzake legale werkgelegenheid en te waarschuwen voor de potentiële gevaren
van zwartwerken;
7. verzoekt de Commissie en de lidstaten toezicht uit te oefenen op de situatie van bureaus
en organisaties die werk aanbieden aan werknemers uit andere lidstaten, en potentieel
illegaal of zwart werk op te sporen, alsmede bureaus en organisaties die fictieve banen
aanbieden;
8. dringt er bij de lidstaten op aan om, wanneer een werknemer met echtgeno(o)t(e) of
partner en kinderen verhuist, ervoor te zorgen dat de gezinseenheid gebruik kan maken
van adequate - en meertalige - diensten, bijvoorbeeld kinderopvang, crèche, scholen en
medische voorzieningen, en gratis toegang heeft tot openbare werkgelegenheidsdiensten,
om de echtgeno(o)t(e) of partner die naar een andere lidstaat verhuist, te helpen bij het
vinden van een baan;
9. wijst de Commissie op de tussen de lidstaten bestaande verschillen op het punt van
gezinstoelagen, met name voor grote gezinnen, waardoor er sprake is van discriminerende
effecten bij de toepassing van het beginsel van vrij verkeer van werknemers;
10. onderstreept dat de lidstaten verbetering moeten brengen in de situatie van kinderen die
door hun ouders worden achtergelaten, zodat zij zich normaal kunnen ontwikkelen,
onderwijs krijgen en een behoorlijk sociaal leven hebben;
11. onderstreept dat verlenging van de periode voor het opheffen van de tijdelijke
beperkingen van het vrije verkeer van werknemers uit de in 2007 toegetreden lidstaten
nadelige gevolgen zal hebben voor met name vrouwen, die getroffen worden door de
stijging van de werkloosheid die zich na de economische crisis heeft voorgedaan, omdat
zij niet dezelfde flexibele keuzemogelijkheden hebben als mannen; wijst erop dat als de
beperking van hun recht op vrij verkeer blijft bestaan, zij nog sterker zullen worden
blootgesteld aan armoede en maatschappelijke marginalisering en uitsluiting;
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12. verzoekt de Commissie voorstellen in te dienen om voor gezinnen met kinderen zodanige
voorwaarden te creëren dat zij gebruik kunnen maken van hun recht op mobiliteit, en wel
door bindende minimumdoelstellingen vast te stellen voor het aanbod van kinderopvang
en voor zorgverlof, zoals vaderschapsverlof; verzoekt de lidstaten kinderen van
werknemers die gebruik maken van hun recht op mobiliteit, in hun onderwijsstelsel te
integreren;
13. dringt er bij de lidstaten op aan alles in het werk te stellen om de wederzijdse erkenning
van diploma's en beroepskwalificaties te garanderen en het samenvoegen van
premieperioden mogelijk te maken, zodat aanspraak kan worden gemaakt op sociale
voorzieningen en uitkeringen;
14. verzoekt de lidstaten samenwerkingsvormen te ontwikkelen om te voorkomen dat
gezinnen, en met name kinderen, de vreselijke gevolgen ondervinden van het feit dat zij
gescheiden zijn van hun ouders die ver weg wonen;
15. dringt er bij de lidstaten op aan om uitgebreide informatie aan werknemers en hun
gezinnen te verstrekken en hun de mogelijkheid te geven aan sociale netwerken deel te
nemen, zodat zij in een voor hen begrijpelijke taal informatie kunnen krijgen over hun
rechten en de mogelijke voordelen waarvan zij in de gastlidstaat kunnen profiteren, zoals
toegang tot openbare werkgelegenheidsdiensten, met name rechten en voordelen die
verband houden met sociale zekerheid, kinderopvang, zorg voor mensen die niet
zelfstandig kunnen wonen, gezondheidszorg en opleidingsmogelijkheden, zoals
taalcursussen en activiteiten in de lokale gemeenschap; is van mening dat omwille van de
volledigheid in de lidstaten een gemeenschappelijke structuur met online-informatie moet
worden opgezet;
16. verzoekt de lidstaten belemmeringen voor de mobiliteit van werknemers weg te nemen
door vrouwen die hun echtgenoot of partner naar een andere lidstaat volgen, passende
diensten aan te bieden, zoals cursussen om hun integratie in de nieuwe sociale en culturele
omgeving te vergemakkelijken, bijvoorbeeld taalcursussen en beroepsgerichte cursussen;
17. is verheugd over initiatieven van de Commissie als "WO.M.EN" (mechanisme ter
vergroting van de mobiliteit van vrouwen) en verzoekt haar de reikwijdte van de projecten
ter bevordering van de arbeidsmobiliteit van vrouwen te vergroten en te verbeteren;
18. verzoekt de lidstaten contactpunten in te richten voor werknemers die huishoudelijke en
zorgtaken verrichten en een individuele betrekking met hun werkgever hebben, zodat zij
in staat worden gesteld een netwerk op te bouwen waardoor zij op de hoogte zijn van hun
rechten.
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